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Hei,

Kuvassa Bongan kummilapsikuoro

Uuden vuoden 2019 terveiset perheeltämme täältä Etiopiasta. Vietimme
joulua ja uutta vuotta yhdessä sukulaistemme kanssa, ensiksi joulua Tanian
vanhempien kanssa ja uutta vuotta Mikan isän ja tädin kanssa. Oli mukava
saada vieraita ja myös niitä tuliaisia…hapankorppua, mätitahnaa ja
juustoa😊.
Jouluna kävimme perinteisesti aattoillan jumalanpalveluksessa ja lauloimme
seurakunnalle suomalaisen joululaulun yhdessä Lähetysseuran perheen
kanssa. Jos ei muille, niin ainakin meille suomalaisille laululla oli paljon
annettavaa. Perheenä pohdimme joulun ja uuden vuoden aikaan jo sitä, että
ensi joulun vietämme Suomessa. Samalla muistelimme myös Etiopiassa
viettämiämme kymmentä joulua ilolla.
Joulukuussa Mikalla oli diakoniaosaston kanssa kaksi diakoniakoulutusta.
Toinen oli pohjoisessa Desessa ja toinen Addis Abebassa. Etenkin Addis
Abeban koulutus oli positiivinen, koska osallistujia oli melkein sata eri
seurakunnista. Tämä osoitti seurakuntien halun diakoniatyöhön ja sen
kehittämiseen. Ennen uutta vuotta Mika oli kutsuttu myös pitämään saarnan

Kiitosaiheita
- Joulu ja uusivuosi
- Sukulaisemme
- Uusi talomme Suomessa
- Ystävämme, jotka ovat vuosien
saatossa auttaneet meitä Suomen
päässä useissa käytännön asioissa

Rukousaiheita
- Rauha säilyminen Etiopiassa
- Jumalan johdatuksessa kulkemista
- Rakkautta lähimmäisiä kohtaan
- Viimeiset kuukaudet Etiopiassa
- Lasten kaverit ja koulunkäynti

Tania ja Mika Lehtinen P.O. Box 5712, Addis Abeba, Ethiopia.
tania.lehtinen@sekl.fi / mika.lehtinen@sekl.fi
Lähetyssihteeri: Esa Mäkinen / esa.makinen@sekl.fi

”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen
vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki
tämäkin.” (Matteus 6:33)

diakoniasta pieneen Addis Abeban Mekane Yesus seurakuntaan yhdessä
työtoverinsa kanssa.

Talo odottaa Suomessa…

Tanialla on ollut vuodenvaihteessa työtä etenkin lähetyksen taloudenhallinnossa.
Samalla hän on ollut yhteydessä Jimmaan ja Suomeen kummiprojektien
hallintotehtävissä. Kun palaamme Suomeen kesäkuussa, niin kummiprojektien
vastuu jää tulevaisuudessa Kansanlähetyksen Suomen toimistolle.
Sieltä käsin on tarkoitus käydä Etiopiassa kahdesti vuodessa tarkastamassa
projekteja. Pyydämme esirukousta tähän muutosvaiheeseen. Joka tapauksessa itse
projektit jatkuvat ja ovat paikallisten työntekijöiden hyvissä käsissä.

Kuten joulukirjeessä totesimme
kiitollisena, ostimme talon
Joensuusta marraskuussa.
Olimme taloa katselleet jo
aiemmin netin kautta sekä myös
sukulaisemme kävivät sitä
katsomassa. Olimme saaneet
siitä myös välittäjältä erilaisia
dokumentteja.

Perheenä mietimme jo paljon Suomeen muuttoa. Etenkin lapsille muutos tulee
olemaan suuri ja olemme siitä heidän kanssaan keskustelleet. Sinällään muutto ei
tullut heille yllätyksenä, vaan he tiesivät jo kesällä 2016, että kyseessä olisi
toistaiseksi viimeisin työkautemme. Jos lapsilta kysyy heidän tuntemuksiaan
muuton suhteen, niin heidän vastauksensa on yleensä, että kiva on muuttaa
Suomeen, mutta kaikki kaverit jäävät Etiopiaan, samoin kuin hyvä koulu.

Niinpä sunnuntaiaamuna
marraskuun lopussa menimme
taloa ensi kerran katsomaan.
Hyvältähän se näytti! Tosin
hinta oli vielä meille liian korkea.
Kerroimme välittäjälle, että jos
hinnasta päästään sopuun, niin
tiistaina voidaan tehdä kaupat.
Välittäjä ei tätä ihan uskonut…

Uskomme, että hyvä Jumala pitää meistä hyvän huolen. Taivaan Isän varjelusta ja
siunausta toivomme myös teille ystävämme,
Mika, Tania, Noah, Mateo, Natanael,Naomi ja Eden
Kuva: Jarkko Viljanen

Sunnuntai-iltana olimme jo
päässeet hinnasta sopuun ja
maanantaina välittäjä totesi
ääneen, että onpas ripeätä
toimintaa. Tiistaina teimme
sitten kaupat ja joimme
kakkukahvit päälle.
Keskiviikkona kun palasimme
Hartolaan ennen perjantain
paluulentoa Etiopiaan, Mika
totesi Tanialle, että nämä päivät
meidän tulee muistaa, kun
elämässä on vaikeata. Jumala
totisesti oli kanssamme!
Samalla koimme kiitollisuutta
ihmisille, jotka olivat asian
puolesta rukoilleet. Koimme
myös vahvasti, että aikamme
Etiopiassa on loppumassa ja
edessä on jotain uutta.
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